Α∆Α: 6Λ4ΥΩ6Χ-ΜΓ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:487
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής Προµηθειών για το έτος 2016, βάσει του Ν.4412/2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με τη δηµοσίευση του Ν.4412/2016 ρύθµιση για τις ήδη συγκροτηµένες Επιτροπές (βάσει του ΕΚΠΟΤΑ) µε ετήσια θητεία δεν υφίσταται.
Συνεπώς πρέπει να συγκροτηθούν νέες επιτροπές µε βάση τον Ν.
4412/2016 για όλες τις διαδικασίες που αρχίζουν µετά τη δηµοσίευσή του
(8/8/2016).
Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11 εδάφιο β για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή
πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε Απόφαση του
Αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου δηλ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τον Ν.3852/2010.
Προτείνουµε τη σύνθεση για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής κάθε ∆ηµόσιας Σύµβασης ως εξής:
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (γραφική ύλη, τρόφιµα, τροφές αδέσποτων, εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις, έπιπλα & σκεύη, φάρµακα, ειδών σηµαιοστολισµού κ.λπ.)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Μιχάλης
Αναγνωστόπουλος
ΠΕ
2. Αµαλία
Κούρτη
ΤΕ
3. Αναστασία
Τσερεντζούλια
ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Μαρία Μιράντα
Παλάσκα
2. Μαρία
Ραµπαβίλα
3. Φωτεινή
Παναγοπούλου

ΠΕ
∆Ε
∆Ε

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΙ∆Η Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΕΙ∆Η ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Γεώργιος
Γεωργουσόπουλος
ΠΕ
2. Κωνσταντίνος
Ανδρικόπουλος
∆Ε
3. Κωνσταντία
Ηλιοπούλου
∆Ε
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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Α/Α
Όνοµα
1. Νικόλαος
2. Κωνσταντίνος
3. Αθανάσιος

Επώνυµο
Λεοντίου
Σωτηρόπουλος
Καλαντζής

ΤΕ
∆Ε
∆Ε

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ-ΦΥΤΑ-ΣΠΟΡΟΙ∆ΕΝ∆ΡΙΛΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ-ΠΑΓΚΑΚΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Ελευθερία-Παναγιώτα Ρέππα
ΠΕ
2. Μαρία
Κουτσούκου
∆Ε
3. Παναγιώτα
Γιούπη
∆Ε
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Λαµπρινή
∆αβανέλλου
2 Χρήστος
Τρίψας
3. Κωνσταντίνα
Τζίφα

ΥΕ
∆Ε
∆Ε

∆. ΚΑ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Φωτεινή
Αλεξοπούλου
ΤΕ
2. Αλέξανδρος
Βασιλακόπουλος
∆Ε
3. Παναγιώτης
Μιχαλόπουλος
ΥΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Κωνσταντίνα
Ζάχου
2. Καλλιόπη
Μιχελουδάκη
3. Απόστολος
Κριλής

ΤΕ
∆Ε
∆Ε

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΙ∆Η ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Παναγιώτης
Αντωνόπουλος
∆Ε
2. Αθανάσιος
Κούκος
∆Ε
3. Βασίλειος
Μέρµηγκας
∆Ε
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. ∆ηµήτριος
Τσονόπουλος
2. Χρήστος
Καλλιακούδας
3. Φώτιος
Νικολακόπουλος

∆Ε
∆Ε
∆Ε

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ-ΡΑ∆ΙΟΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & Η/ΥΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Κωνσταντίνος
Σταυρουλόπουλος
ΤΕ
2. Λουκία
Πολυδώρου
ΠΕ
3. Αικατερίνη
Λαλιώτη
ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Γεώργιος
Βλέµµας
∆Ε
2. Μαρία
Παπαχριστοπούλου
∆Ε
3. Άγγελος
Μεϊντανάς
∆Ε
Ζ. ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Φώτιος
Κουρτάκης
2. Ιωάννης
Παγώνης
3. Κωνσταντίνος
Κούτρας

ΤΕ
∆Ε
∆Ε

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Γεωργία
Ανδριοπούλου
2. Κωνσταντίνος
Μητρόπουλος
3. Κωνσταντίνος
Ξηρός

ΥΕ
∆Ε
∆Ε

Η. ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Ηλίας
Ντόκος
ΠΕ
2. Αναστάσιος
Αντωνόπουλος
∆Ε
3. Μιχαήλ
∆ιαµαντόπουλος
∆Ε
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1.
Χριστίνα
∆αφνοπούλου
ΤΕ
2.
Γεώργιος
Κατσιδήµας
∆Ε
3.
Παναγιώτης
Κανελλής
∆Ε
Οι παραπάνω Επιτροπές Παραλαβής Προµηθειών θα ισχύουν και
για τα Ν.Π. του ∆ήµου καθώς αυτά δεν διαθέτουν µόνιµο προσωπικό».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής κάθε ∆ηµόσιας Σύµβασης προµηθειών για την εύρυθµη λειτουργία
των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του εδ.β της παρ.11 του άρθρου 222 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/
08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής
κάθε ∆ηµόσιας Σύµβασης προµηθειών του ∆ήµου Αιγιαλείας και των
Νοµικών Προσώπων του για το έτος 2016, οι οποίες έχουν ως κατωτέρω:
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (γραφική ύλη, τρόφιµα, τροφές αδέσποτων, εκτυπώσεις-εκδόσεις-βιβλιοδετήσεις, έπιπλα & σκεύη, φάρµακα, ειδών σηµαιοστολισµού κ.λπ.)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Μιχάλης
Αναγνωστόπουλος
ΠΕ
2. Αµαλία
Κούρτη
ΤΕ
3. Αναστασία
Τσερεντζούλια
ΤΕ

Α/Α
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Όνοµα
Επώνυµο
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1.
2.
3.

Μαρία Μιράντα
Μαρία
Φωτεινή

Παλάσκα
Ραµπαβίλα
Παναγοπούλου

ΠΕ
∆Ε
∆Ε

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΙ∆Η Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΕΙ∆Η ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Γεώργιος
Γεωργουσόπουλος
ΠΕ
2. Κωνσταντίνος
Ανδρικόπουλος
∆Ε
3. Κωνσταντία
Ηλιοπούλου
∆Ε
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Νικόλαος
Λεοντίου
2. Κωνσταντίνος
Σωτηρόπουλος
3. Αθανάσιος
Καλαντζής

ΤΕ
∆Ε
∆Ε

Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ-ΦΥΤΑ-ΣΠΟΡΟΙ∆ΕΝ∆ΡΙΛΙΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ-ΠΑΓΚΑΚΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Ελευθερία-Παναγιώτα Ρέππα
ΠΕ
2. Μαρία
Κουτσούκου
∆Ε
3. Παναγιώτα
Γιούπη
∆Ε
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Λαµπρινή
∆αβανέλλου
2 Χρήστος
Τρίψας
3. Κωνσταντίνα
Τζίφα

ΥΕ
∆Ε
∆Ε

∆. ΚΑ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Φωτεινή
Αλεξοπούλου
ΤΕ
2. Αλέξανδρος
Βασιλακόπουλος
∆Ε
3. Παναγιώτης
Μιχαλόπουλος
ΥΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
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Α/Α
Όνοµα
1. Κωνσταντίνα
2. Καλλιόπη
3. Απόστολος

Επώνυµο
Ζάχου
Μιχελουδάκη
Κριλής

ΤΕ
∆Ε
∆Ε

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΙ∆Η ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Παναγιώτης
Αντωνόπουλος
∆Ε
2. Αθανάσιος
Κούκος
∆Ε
3. Βασίλειος
Μέρµηγκας
∆Ε
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. ∆ηµήτριος
Τσονόπουλος
2. Χρήστος
Καλλιακούδας
3. Φώτιος
Νικολακόπουλος

∆Ε
∆Ε
∆Ε

ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ-ΡΑ∆ΙΟΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & Η/ΥΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Κωνσταντίνος
Σταυρουλόπουλος
ΤΕ
2. Λουκία
Πολυδώρου
ΠΕ
3. Αικατερίνη
Λαλιώτη
ΤΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Γεώργιος
Βλέµµας
∆Ε
2. Μαρία
Παπαχριστοπούλου
∆Ε
3. Άγγελος
Μεϊντανάς
∆Ε
Ζ. ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Φώτιος
Κουρτάκης
2. Ιωάννης
Παγώνης
3. Κωνσταντίνος
Κούτρας

Α/Α
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Όνοµα
Επώνυµο

ΤΕ
∆Ε
∆Ε

Α∆Α: 6Λ4ΥΩ6Χ-ΜΓ3

1.
2.
3.

Γεωργία
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος

Ανδριοπούλου
Μητρόπουλος
Ξηρός

ΥΕ
∆Ε
∆Ε

Η. ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Ηλίας
Ντόκος
ΠΕ
2. Αναστάσιος
Αντωνόπουλος
∆Ε
3. Μιχαήλ
∆ιαµαντόπουλος
∆Ε
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1.
Χριστίνα
∆αφνοπούλου
2.
Γεώργιος
Κατσιδήµας
3.
Παναγιώτης
Κανελλής
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 487/2016.
O Γραµµατέας

ΤΕ
∆Ε
∆Ε
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:488
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή της
Σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έτος 2016, βάσει του Ν.4412/
2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με τη δηµοσίευση του Ν.4412/2016 ρύθµιση για τις ήδη συγκροτηµένες Επιτροπές (βάσει του ΕΚΠΟΤΑ) µε ετήσια θητεία δεν υφίσταται.
Συνεπώς πρέπει να συγκροτηθούν νέες επιτροπές µε βάση τον Ν.
4412/2016 για όλες τις διαδικασίες που αρχίζουν µετά τη δηµοσίευσή του
(8/8/2016).
Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.11 εδάφιο β για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή
πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε Απόφαση του
Αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου δηλ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τον Ν.3852/2010.
Προτείνουµε τη σύνθεση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής κάθε ∆ηµόσιας Σύµβασης για την παραλαβή παροχής Υπηρεσιών
για το έτος 2016 ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Νικόλαος
Λεοντίου
2. Κωνσταντίνος
∆ιαµαντόπουλος
3. Αγγελική
Αναργύρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Μιχαήλ
Αναγνωστόπουλος
2. Παναγιώτης
Χριστόπουλος
3. Βασιλική
Μπαλή
Οι παραπάνω Επιτροπές Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών θα ισχύουν και για τα Ν.Π. του ∆ήµου καθώς αυτά δεν διαθέτουν µόνιµο προσωπικό».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής κάθε ∆ηµόσιας
Σύµβασης παροχής υπηρεσιών για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ.β της
παρ.11 του άρθρου 222 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016)
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
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στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής κάθε ∆ηµόσιας Σύµβασης
παροχής υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και των Νοµικών Προσώπων
του για το έτος 2016, η οποία έχει ως κατωτέρω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Νικόλαος
Λεοντίου
2. Κωνσταντίνος
∆ιαµαντόπουλος
3. Αγγελική
Αναργύρου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. Μιχαήλ
Αναγνωστόπουλος
2. Παναγιώτης
Χριστόπουλος
3. Βασιλική
Μπαλή
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 488/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:489
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Ανταποδοτική ανακύκλωση κενών µελανοδοχείων εκτυπωτών, τηλεοµοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, που έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος Αιγιαλείας, δεν εφάρµοζε έως τώρα ανακύκλωση των
κενών µελανοδοχείων εκτυπωτών, τηλεοµοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, µε το συνακόλουθο κόστος (περιβαλλοντική βλάβη από χηµικές ουσίες, κόστος αποκοµιδής, µεταφοράς και επίχωσης). Επιπλέον οι
στόχοι του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ ∆ήµων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, επιτάσσουν την µε κάθε τρόπο επαναχρησιµοποίηση υλικών
που µπορεί να γίνει ανάκτηση, όπως των κενών µελανοδοχείων.
Προτείνεται, µετά από έρευνα αγοράς, η συµµετοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας σε ένα δοκιµαστικό πρόγραµµα ανταποδοτικής ανακύκλωσης
κενών µελανοδοχείων, ως κάτωθι:
•
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας θα εγκαταστήσει ειδικό κάδο ανακύκλωσης
που θα του προµηθεύσει δωρεάν η εταιρεία που θα αναλάβει τη συλλογή
και θα τοποθετηθεί σε ειδικό σηµείο της υπηρεσίας, και συγκεκριµένα
στο ισόγειο του Γάτειου Μεγάρου - Ευθυµίου Γάτου 1.
•
Όταν ο κάδος γεµίζει, το τµήµα ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Τ.Π.Ε. θα αναλάβει την υποχρέωση να ειδοποιεί για την περισυλλογή του. Στη συνέχεια, η εταιρεία θα περισυλλέξει τα άδεια µελανοδοχεία µε δικά της µέσα και έξοδα και θα αποστέλλει εγγράφως την κατάσταση των ληφθέντων µελανοδοχείων. Τέλος, το Τµήµα ΠΡΟΓΡΑΜ/
ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Τ.Π.Ε. θα αποδέχεται εγγράφως την παραπάνω
κατάσταση και θα κάνει αίτηση για το είδος της επιβράβευσης που επιθυµεί να µας παραδοθεί, είτε ύστερα από κάθε περισυλλογή, είτε µεταγενέστερα και αθροιστικά για περισσότερες από µία περισυλλογές.
•
Ως επιβράβευση για την συµµετοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας στο
πρόγραµµα ανακύκλωσης, θα της παρέχονται κατ’ ελάχιστον, ύστερα από έρευνα αγοράς και επικοινωνία µε άλλους ∆ήµους αλλά και µε το ∆ήµο Αθηναίων που εφαρµόζει το παραπάνω πρόγραµµα, τα παρακάτω ανταλλάγµατα:
•
ΚΑΘΕ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΝΕΡ: 1 ΓΕΜΑΤΟ ΤΟΝΕΡ
•
ΚΑΘΕ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ LEXMARK ή SAMSUNG: 1 ∆ΕΣΜΙ∆Α
ΧΑΡΤΙ Α4.
Τέλος, µε τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες (ενηµέρωση κοινού, ΜΜΕ κ.λπ.) και εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, θα µπορούν οι δηµότες, τα σχολεία και οι υπηρεσίες της περιοχής, να εναποθέτουν, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τα δικά τους κενά µελανοδοχεία, έτσι ώστε να α-
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ναπτυχθεί περιβαλλοντική συνείδηση, λιγότερο ρυπογόνο φορτίο στο περιβάλλον και έµµεση και άµεση ωφέλεια στον ∆ήµο.
Προτείνεται
Η εξουσιοδότηση στον κ. ∆ήµαρχο για όλες τις ενέργειες (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας
κ.λπ.) που απαιτούνται για εύρεση της κατάλληλης εταιρείας που θα αποδώσει κατ’ ελάχιστον τα παραπάνω και την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας σε ένα δοκιµαστικό πρόγραµµα ανταποδοτικής ανακύκλωσης κενών µελανοδοχείων, προκειµένου να αναπτυχθεί η περιβαλλοντική συνείδηση, να επιτευχθεί λιγότερο ρυπογόνο φορτίο για το περιβάλλον, καθώς και η έµµεση και άµεση
ωφέλεια του ∆ήµου, δεδοµένου και των στόχων του Τοπικού Σχεδίου
∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων ∆ήµων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα, εποµένως µε δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου προκειµένου να προβεί σε όλες τις ενέργειες (πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ∆ήµου κ.λπ.) που απαιτούνται για εύρεση κατάλληλης εταιρείας ανταποδοτικής ανακύκλωσης
κενών µελανοδοχείων, η οποία θα αποδώσει κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω, καθώς και για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.
•
Κάθε τριάντα (30) τεµάχια τόνερ, ένα (1) γεµάτο τόνερ.
•
Κάθε δέκα (10) τεµάχια Lexmark ή Samsung, µία (1) δεσµίδα χαρτί Α4.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 489/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: ΩΜΚΩΩ6Χ-ΖΤ6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:490
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Αιγιαλείας και Περιφέρειας ∆υτ.Ελλάδος, της πράξης «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισµών από
∆ήµο Ερινεού έως ∆ήµο Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 6-6-2011 υπογράφθηκε η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ
∆ήµου Αιγιαλείας (ως καθολικός διάδοχος του Συνδέσµου σύµφωνα µε
το Πρόγραµµα «Καλλικράτης») και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (ως διάδοχος της Περιφέρειας
σύµφωνα µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης») για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» µε συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό 39.077.166 €.
Η εν λόγω πράξη είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 µε κωδικό
ΟΠΣ 322631 και έχει µέχρι σήµερα υλοποιηθεί στο µέγιστο ποσοστό της,
µε φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος.
Προκειµένου να συνεχιστεί η εκτέλεση της ανωτέρω πράξης και
να ολοκληρωθεί στο νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014-2020 παρακαλούµε για
την έγκριση των όρων του σχεδίου «Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 κατά το άρθρο 100 του Ν.3852/
2010 µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας και Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ
∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 και να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος Αιγιαλείας για να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες και την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων, µεταξύ του
∆ήµου Αιγιαλείας (κύριος του έργου) και της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Φορέας Υλοποίησης)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την από 06.06.2011 Προγραµµατική Σύµβαση που είχε υπογραφεί
µεταξύ ∆ήµου Αιγιαλείας (ως καθολικού διαδόχου του Συνδέσµου) και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου (ως διαδόχου της Περιφέρειας) για την υλοποίηση της πράξης
«Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισµών από ∆ήµο Ερινεού έως ∆ήµο Αιγείρας», την ανάγκη έγκρισης των όρων
του σχεδίου Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης του άρθρου 22
του Ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ.267/τ.Α/03.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο
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2007-2013», προκειµένου να συνεχιστεί η εκτέλεση της ανωτέρω πράξης
και να ολοκληρωθεί στο νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς επίσης
και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς,
9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση των όρων του σχεδίου Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007 κατά το άρθρο 100 του
Ν.3852/2010 µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας και Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 20142020.
2)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου προκειµένου να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες και την
υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων, µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας (κύριος του έργου) και της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Φορέας
Υλοποίησης).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 490/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
κατά το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ των
«∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»

και
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»

για την Πράξη

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ»

[Πάτρα, ……………………..2016]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ»

Στην Πάτρα, σήµερα την ………-……..-2016 µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων :
1.

του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως καθολικού διαδόχου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
Σύνδεσµος Αποχέτευσης ∆ήµων Ερινεού & Συµπολιτείας, δυνάµει του
άρθρου 104 του Ν. 3852/2010, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από το
∆ήµαρχο κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο

και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής

χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου
2. 2της Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας , που εδρεύει στην Πάτρα όπως εκπροσωπείται
νόµιµα από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδοµών και ∆ικτύων Π.∆.Ε κ. Λύτρα
Ιωάννη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας
«Φορέας Υλοποίησης»
Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013»

(ΦΕΚ

267 Α/3-12-2007) και

ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2. Την µε αριθ. 11/2010 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου
Αποχέτευσης ∆ήµων Ερινεού & Συµπολιτείας µε καθολικό διάδοχο τον ∆.
Αιγιαλείας, µε την οποίαν αποφασίστηκε η σύναψη της προγραµµατικής σύµβασης
µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας ως ∆ικαιούχου της ως άνω πράξης καθώς και
η εκπροσώπηση του Συνδέσµου από τον Αντιπρόεδρο αυτού – νυν εκπρόσωπος ∆.
Αιγιαλείας.
3. Το µε αριθ. πρωτ. 3418/27.10.2011 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστική Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής

Ελλάδος,

µε

το

οποίο

επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού.
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5. α)

Απόφαση ∆ήµου Αιγιαλείας έγκρισης και υπογραφής της Τροποποιηµένης

Προγραµµατικής Σύµβασης µε α.π. ………….…………….……../……..-…….2016.
β) Απόφαση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
Τροποποιηµένης

έγκρισης και υπογραφής της

Προγραµµατικής

Σύµβασης

α.π.………………….…………….……../……..-…….-2016
γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται

µε
και

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως

αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

α)

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 - ΥΠΕΚΑ (Α’ Φάση
Υλοποίησης ) & β) «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

του

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Β’ Φάση Υλοποίησης), προγραµµατίζει την υλοποίηση & ολοκλήρωση
της πράξης µε τον τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ»
η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο».

Το προβλεπόµενο έργο είναι εξαιρετικά επείγον, καθόσον αφενός ήταν σε υψηλή
προτεραιότητα στον κατάλογο των προς χρηµατοδότηση έργων από το τοµεακό
πρόγραµµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρου
Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ ) / 2007-2013» (Α’ Φάση Υλοποίησης ) & β) «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / 2014-2020» του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Β’ Φάση
Υλοποίησης)και αφετέρου θα αντιµετωπίσει τα υπαρκτά σηµαντικά προβλήµατα
ρύπανσης του ακταίου, θαλάσσιου και υπόγειου υδατικού περιβάλλοντος που
υφίσταται τις ακραίες συνέπειες από την έλλειψη αποχέτευσης στους πλέον
πυκνοδοµηµένους και ανεπτυγµένους παραλιακούς οικισµούς των ∆ήµων του πρώην
Συνδέσµου, δηλαδή των πρώην ∆ήµων Ερινεού, Συµπολιτείας, ∆ιακοπτού, Ακράτας
και Αιγείρας.
Παράλληλα το έργο εµφανίζει υψηλό βαθµό ωριµότητας εφόσον διαθέτει πλήρη και
εγκεκριµένη οριστική µελέτη (υλοποιείται) για το δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων και
εγκεκριµένη µελέτη για το έργο των Κεντρικών Αντλιοστασίων (υλοποιείται) σε
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συνδυασµό µε την παράλληλα υλοποιηµένη πράξη της ∆ΕΥΑ Αιγίου για την επέκταση
της υφιστάµενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων.
∆ιευκρινίζεται ότι η µελέτη µε βάση την οποίαν θα υλοποιηθεί το έργο αποτελεί
τµήµα

της

µελέτης

«Κατασκευή

Κεντρικών

Αποχετευτικών

Αγωγών

Παραλιακών Οικισµών από ∆ήµο Ερινέου έως ∆ήµο Αιγείρας και Επέκταση
Ε.Ε.Λ. Αιγίου» που εκπονήθηκε από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο µε φορέα
υλοποίησης την πρώην ∆/νση ∆ηµοσίων Εργων και νυν ∆/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:
1.1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
1.2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.4 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ Α/Σ
1.5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Υπό ένταξη
1.6 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

Υποέργο 1: Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί και Κεντρικά Αντλιοστάσια
Αιγιαλείας
Το έργο έχει µελετηθεί ώστε να εξυπηρετεί κυρίως τους σχετικά παραλιακούς και τους
συναφείς προς αυτούς δυναµικούς οικισµούς των πρώην ∆ήµων Αιγίου, Ερινεού,
Συµπολιτείας, ∆ιακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας.
∆ιευκρινίζεται ότι το έργο που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σε πρώτη φάση θα
εξυπηρετήσει την αποχέτευση και επεξεργασία των λυµάτων των παραλιακών
οικισµών των έξι πρώην ∆ήµων της Αιγιαλείας που ευρίσκονται σε υψηλή
προτεραιότητα στον κατάλογο των προτεινόµενων για χρηµατοδότηση έργων από το
τοµεακό πρόγραµµα του ΥΠΕΚΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Οι οικισµοί αυτοί είναι:
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•

Αιγείρα του ∆ήµου Αιγείρας

•

Κραθίου και Συλίβαινας του ∆ήµου Ακράτας
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•

∆ιακοπτού του ∆ήµου ∆ιακοπτού

•

Τέµενης, Βαλιµίτικων και ∆ιγιελιώτικων του ∆ήµου Αιγίου

•

Ροδοδάφνης, Ακόλης, Λόγγου και Σελιανιτίκων του ∆ήµου Συµπολιτείας

•

Καµαρών , Λαµπιρίου του ∆ήµου Ερινέου

Όµως όπως ήδη αναφέρθηκε, ο σχεδιασµός του έργου έχει γίνει µε τρόπο ώστε
µελλοντικά να αποχετευτούν και οι λοιποί οικισµοί των ∆ήµων αυτών.
Παράλληλα προς το ως άνω έργο του τίτλου, ο ∆ήµος Αιγιαλείας έχει προετοιµάζει τις
δηµοπρατήσεις των µελετών (όσων δεν έχουν εκπονηθεί) και των έργων εσωτερικών
δικτύων (αποχετευτικών αγωγών και τοπικών Α/Σ) των οικισµών που είναι επιλέξιµοι
από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την κάλυψη του 100% των αναγκών τους όπως ορίζεται και
από τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος που θα συγχρηµατοδοτήσει τα
έργα.
Συνοπτική περιγραφή των αποχετευτικών έργων
Ο προτεινόµενος σχεδιασµός των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών των παραλιακών
οικισµών από ∆ήµο Ερινεού έως ∆ήµο Ακράτας παρουσιάζεται στα σχέδια της
µελέτης που εκπονήθηκε µε φορέα υλοποίησης την πρώην ∆.∆.Ε. και νυν ∆.Τ.Ε. της
Π∆Ε, µε αρ. σχ. Υ1 (Θέση Εργου – κλ. 1:100.000), Υ2 (Γενική ∆ιάταξη ∆ικτύου
Ακαθάρτων – κλ. 1:50.000), Υ4.1- V4.13 (Γενική οριζοντιογραφία – κλ. 1:5.000) και
Υ6W1 - Υ6W21 και Υ6E1- Υ6E47 (Oριζοντιογραφία δικτύου ακαθάρτων κεντρικών
αποχετευτικών αγωγών– κλ. 1:1.000 - δυτικού και ανατολικού τµήµατος αντίστοιχα).
Το σύστηµα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών αποτελείται από
•
•

το ∆υτικό Αποχετευτικό Αγωγό (W – στα σχετικά σχέδια)
τον Ανατολικό Αποχετευτικό Αγωγό (Ε – στα σχετικά σχέδια)

στους οποίους εκβάλλουν οι πρωτεύοντες αγωγοί των παραλιακών και όµορων
οικισµών που αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου.
Επίσης συµπεριλαµβάνονται και τα 13 κεντρικά αντλιοστάσια, 4 στο ∆υτικό και 9
στον Ανατολικό Αγωγό.
Πέραν των κεντρικών αγωγών και των Α/Σ στο αντικείµενο του έργου της παρούσας
περιλαµβάνονται και τµήµατα των εσωτερικών δικτύων των οικισµών Παραλίας
Συλίβαινας Τ∆ Ακράτας και Τ∆ Ροδοδάφνης Συµπολιτείας για τα οποία υπάρχουν
οριστικές µελέτες.
Η συνοπτική τεχνική περιγραφή µαζί µε τα ποσοτικά στοιχεία του έργου
ευρίσκεται στο συνηµµένο παράτηµα Ι.

Υποέργο 2: Τεχνικός Σύµβουλος του έργου
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Συµπεριλαµβάνονται τα καθήκοντα τεχνικού συµβούλου από ιδιωτικό γραφείο
για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της
κατασκευής και δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου

Υποέργο 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
Αφορά στην αποπληρωµή της τεχνικής µελέτης (συµπεριλαµβανοµένων όλων των
υποστηρικτικών µελετών) του έργου

Υποέργο 4: «ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Α/Σ »
Αφορά στην ηλεκτροδότηση των Α/Σ και προβλέπεται να κατασκευαστεί από τη ∆ΕΗ
και το ∆. Αιγιαλείας.
Υποέργο 5: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ »
αφορά στη κάλυψη των δαπανών αρχαιολογικής επίβλεψης σκαπτικών εργασιών του
Υποέργου 1.

Υπό ένταξη Υποέργα:
Υποέργο 6:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΑΙΓΙΟΥ »
Αφορά στην Αναβάθµιση του κεντρικού αντλιοστασίου λυµάτων Αιγίου και πιο
συγκεκριµένα σε Εργα Π-Μ µε κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού µήκους 354,00 m
από HDPE 315 ΡΝ 10 ΑΤΜ και έργα Η-Μ µε αναβάθµιση του εξοπλισµού του Α/Σ .

∆εδοµένου ότι
Α) Για

την Ά Φάση, για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η

διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου
Έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου
2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής
επάρκειας του για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαµβάνει
επιβεβαίωση τύπου Α που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα
συµβαλλόµενα µέρη προέβησαν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του
Ν.

3614/2007

στη

σύναψη

Προγραµµατικής

Σύµβασης,

µε

την

οποία

προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του
αντικειµένου της.
Β) Για την Β’ Φάση , ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την
εκτίµηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς
υλοποίηση Έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής
περιόδου
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2014-2020,

ο

δε

Φορέας

Υλοποίησης

διαθέτει

τις

αναγκαίες
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προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονοµικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα,
αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου και για το λόγο
αυτό τροποποιείται η αρχική Προγραµµατική Σύµβαση, δια της παρούσης µε την
οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση
του αντικειµένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση
της αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ
ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου
στο Φορέα Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύµβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως
δικαιούχος

του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης, του Ε.Π.

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

του

ΥΠΕΚΑ

και

Ε.Π.

«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, και να εκτελέσει
τις παρακάτω ενέργειες:
1)

Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.

2)

Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη
της στο ΕΠ

3)

Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

4)

∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

5)

Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.

6)

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

7)

∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

8)

Παρακολούθηση χρηµατορροών και εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του
προϋπολογισµού του Έργου.

10)

Παραλαβή του Έργου στο σύνολο του (στις περιπτώσεις τεχνικών
έργων έως και την οριστική παραλαβή) .

11)

Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε
πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση.
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Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και
µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα
της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται
στη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:
•

Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης
στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

•

Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες
που έχει στη διάθεση του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του
Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης.

•

Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.

•

Να

διαθέσει

στον

Φορέα Υλοποίησης

προσωπικό, στα πλαίσια των

δυνατοτήτων του, για την υλοποίηση του Έργου κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 10 της παρούσας.
•

Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την
υλοποίηση του Έργου.

•

Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής
χρηµατοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει
δική του ΣΑΕ

•

Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωση του είτε
αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο
φορέα.

•

Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και
την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
•

Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό
περιγράφεται
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στο

συνηµµένο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι,

το

οποίο

αποτελεί
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αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
•

Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης
του Έργου.

•

Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει
στον αρµόδιο (Ειδική

Υπηρεσία

∆ιαχείρισης

του

Ε.Π.

ή

την

Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης).
•

Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού
∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική
Υπηρεσία

∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ και

Ε.Π. «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και να προβαίνει στις
απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των
Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.
•

Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος το σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης
ένταξης πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.
3614/2007 & άρθρο 100 του Ν.3852/2010 και την Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης.

•

Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.

•

Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

•

Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει
ανεβάσει των σχετικών συµβάσεων.

•

Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωµές.

•

Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου.

•

Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου) τη χρηµατοδότηση
του Έργου µεριµνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση
χρηµατοδότησης και για την ετήσια κατανοµή πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάµενες

13

Α∆Α: ΩΜΚΩΩ6Χ-ΖΤ6
µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 του
Παραρτήµατος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι
εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του
Παραρτήµατος II, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ότι ο ∆ήµος Βοιών είναι
υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση τους.
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ -ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
3.1.

Ο συνολικός προϋπολογισµός των επιλέξιµων δαπανών για την εκτέλεση του
Έργου της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.232.793,58€
Ευρώ. συµπεριλαµβανοµένων του Φ.Π.Α., (23% & 24% κατ’ αντιστοιχία), του
εργολαβικού οφέλους, των αναθεωρήσεων και των απροβλέπτων. Το ποσό αυτό
µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
του ΥΠΕΚΑ και Ε.Π. «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,

του

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

.

∆ιευκρινίζεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές
δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς
προηγούµενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής
της και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοση του σε πλήρη
λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες γίνονται µετά
από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται
όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα την
Πάτρα.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
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έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος
της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του

•

έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και

•

ένα (1) µέλος υποδεικνυόµενο από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
του

Ε.Π.

«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

&

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, µε τον αναπληρωτή του.
Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ και
Ε.Π.

«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

&

ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, οι συµβαλλόµενοι φορείς και η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ και Ε.Π.
«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αντικείµενο της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των
εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης
και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραµµατικής σύµβασης, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα
των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση
της παρούσας, η αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η
πέραν του εξαµήνου παράταση του χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων
της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και
εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα
από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί
από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την
«Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής
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Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών
θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα
ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι
εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού
υπογραφούν .
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα
µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά
πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους
φορείς. Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της
Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής
πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο µέρος το
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία
του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α' του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης έναντι του
Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων
ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
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Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του
Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη
της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρµόδια ∆ικαστήρια της Πάτρας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης είναι
δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται
µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται

ρητώς στο

Φορέα Υλοποίησης η

υποκατάσταση του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρίσει
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του
τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από
υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια,

µελέτες, στοιχεία

κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και
αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και
των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο
οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι
πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης

και

θα παραδοθούν

στον

Κύριο

του Έργου

κατά

το χρόνο

παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
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Σύµβασης.

Τα

σχετικά

πνευµατικά

και

συγγενικά

δικαιώµατα

ρητώς

εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής.
11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και
µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του)
αναλαµβάνει

την

υποχρέωση

να

µη

γνωστοποιήσει

σε

τρίτους,

συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου,
χωρίς

την

προηγούµενη

έγγραφη

συγκατάθεση

του

Κυρίου

του

Έργου,

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής
σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων
µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την
προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που
προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή
απαλλαγή

από

υποχρεώσεις

τους

ή

αναγνώριση

δικαιωµάτων

στα

συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική
σύµβαση.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

του

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

&

ΥΠΕΚΑ

-

ΑΕΙΦΟΡΟΣ

Ε.Π.

«ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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του

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
(ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ)

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
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Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
( Φορέας Υλοποίησης)

ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠ/ΧΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ &
∆ΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ»,.
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
4. Φορέας λειτουργίας: ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
5.Φυσικό αντικείµενο της Πράξης
Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:
1.1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ
∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
1.2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.4 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ Α/Σ
1.5 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Υπό ένταξη
1.6 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του Έργου
Υποέργο 1:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
Το οποίο υλοποιείται µε συνδυασµό συστηµάτων (µικτό σύστηµα) δηλαδή µε το
συνδυασµό αφενός του συστήµατος των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες
οµοειδών εργασιών τιµών του τιµολογίου της µελέτης για τους αποχετευτικούς
αγωγούς (πλέον οικονοµική προσφορά) και αφετέρου του συστήµατος που
περιλαµβάνει «µελέτη – κατασκευή» και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών
προσφορών (πλέον συµφέρουσα προσφορά) σύµφωνα προς τις διατάξεις της
Νοµοθεσίας
Το έργο έχει µελετηθεί ώστε να εξυπηρετεί κυρίως τους σχετικά παραλιακούς και τους
συναφείς προς αυτούς δυναµικούς οικισµούς των
Συµπολιτείας, ∆ιακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας.

20
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∆ιευκρινίζεται ότι το έργο που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας σε πρώτη φάση θα
εξυπηρετήσει την αποχέτευση και επεξεργασία των λυµάτων των παραλιακών
οικισµών των πρώην έξι ∆ήµων της Αιγιαλείας που ευρίσκονται σε υψηλή
προτεραιότητα στον κατάλογο των προτεινόµενων για χρηµατοδότηση έργων από το
τοµεακό

πρόγραµµα

Ε.Π.

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

(ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΚΑ - Ε.Π. «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
Οι οικισµοί αυτοί είναι:
•

Αιγείρα

•

Κραθίου και Συλίβαινας

•

∆ιακοπτού

•

Τέµενης, Βαλιµίτικων και ∆ιγιελιώτικων

•

Ροδοδάφνης, Ακόλης, Λόγγου και Σελιανιτίκων

•

Καµαρών , Λαµπιρίου

Όµως όπως ήδη αναφέρθηκε, ο σχεδιασµός του έργου έχει γίνει µε τρόπο ώστε
µελλοντικά να αποχετευτούν και οι λοιποί οικισµοί των ∆ήµων αυτών. Παράλληλα
προς το ως άνω έργο του τίτλου, οι ∆ήµοι προετοιµάζουν τις δηµοπρατήσεις των
µελετών (όσων δεν έχουν εκπονηθεί) και των έργων εσωτερικών δικτύων
(αποχετευτικών αγωγών και τοπικών Α/Σ) των οικισµών που είναι επιλέξιµοι από το
ΕΠΠΕΡΑΑ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την κάλυψη του 100% των αναγκών τους όπως ορίζεται
και από τις απαιτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος που θα συγχρηµατοδοτήσει
τα έργα.
Συνοπτική περιγραφή των αποχετευτικών έργων
Ο προτεινόµενος σχεδιασµός των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών των παραλιακών
οικισµών από τον πρώην ∆ήµο Ερινεού έως τον πρώην ∆ήµο Ακράτας παρουσιάζεται
στα σχέδια της µελέτης που εκπονήθηκε µε φορέα υλοποίησης τη ∆∆Ε της Π∆Ε, µε
αρ. σχ. Υ1 (Θέση Εργου – κλ. 1:100.000), Υ2 (Γενική ∆ιάταξη ∆ικτύου Ακαθάρτων –
κλ. 1:50.000), Υ4.1- V4.13 (Γενική οριζοντιογραφία – κλ. 1:5.000) και Υ6W1 Υ6W21 και Υ6E1- Υ6E47 (Oριζοντιογραφία δικτύου ακαθάρτων κεντρικών
αποχετευτικών αγωγών– κλ. 1:1.000 - δυτικού και ανατολικού τµήµατος αντίστοιχα).
Το σύστηµα των κεντρικών αποχετευτικών αγωγών αποτελείται από
•
•

το ∆υτικό Αποχετευτικό Αγωγό (W – στα σχετικά σχέδια)
τον Ανατολικό Αποχετευτικό Αγωγό (Ε – στα σχετικά σχέδια)
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στους οποίους εκβάλλουν οι πρωτεύοντες αγωγοί των παραλιακών και όµορων
οικισµών που αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών δεδοµένων του έργου.
Για τη συλλογή των λυµάτων προβλέπεται βοηθητικός αποχετευτικός αγωγός
διαµέτρου Φ200 από PVC ή ΗDPE, αντίστοιχα µε το υλικό του κύριου αποχετευτικού
αγωγού. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί παράλληλα του κύριου αποχετευτικού αγωγού και
θα καταλήγει σε τερµατικό φρεάτιο. Το µήκος θα είναι πάντα µικρότερο του µήκους
µεταξύ των φρεατίων του κύριου αποχετευτικού αγωγού και δίνεται µαζί µε την κλίση
και υψόµετρο συµβολής στα αντίστοιχα σχέδια.

Πέραν των κεντρικών αγωγών και των Α/Σ στο αντικείµενο του έργου της παρούσας
περιλαµβάνονται και τµήµατα των εσωτερικών δικτύων των οικισµών Παραλίας
Συλίβαινας, Ακράτας, Ροδοδάφνης κλπ. παραλιακών οικισµών του ∆. Αιγιαλείας για
τα οποία υπάρχουν οριστικές µελέτες.
Τα ποσοτικά στοιχεία του έργου εκφραζόµενα σε µήκη σωλήνων ανά υλικό και
διάµετρο για τους αποχετευτικούς αγωγούς φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Είδος σωλήνα

ονοµαστική διάµετρος (mm)

ποσότητα (m)

PVC σειράς 41

200

7.100,00

PVC σειράς 41

250

500,00

PVC σειράς 41

315

5.250,00

PVC σειράς 41

400

25,00

PVC σειράς 41

500

4.650,00

PVC σειράς 41

630

3.500,00

HDPE, 3g, 10atm

200

4.340,00

HDPE, 3g, 10atm

225

1.810,00

HDPE, 3g, 10atm

250

150,00

HDPE, 3g, 10atm

280

550,00

HDPE, 3g, 10atm

315

2.000,00

HDPE, 3g, 10atm

355

3.000,00

HDPE, 3g, 10atm

400

6.520,00

HDPE, 3g, 10atm

450

8.500,00

HDPE, 3g, 10atm

500

4.000,00

HDPE, 3g, 10atm

560

1.850,00

HDPE, 3g, 10atm

630

2.850,00

HDPE, 3g, 10atm

710

1.800,00

GRP (Glass Reinfoced Polymers)

700

1.141,00

ductile iron 300 mm

300

15,00

ductile iron 300 mm

400

87,00

HDPE αποστράγγισης

200

19.000,00

HDPE SN8
HDPE SN8

160

5,00

200

5,00
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HDPE SN8

250

5,00

HDPE SN8

315

5,00

HDPE SN8

400

5,00

HDPE SN8

500

5,00

HDPE SN8

630

5,00

HDPE SN8

800

1350,00

ΣΥΝΟΛΟ

80.023,00

Επίσης συµπεριλαµβάνονται και τα 13 κεντρικά αντλιοστάσια, 4 στο ∆υτικό και 9
στον Ανατολικό Αγωγό.

Υποέργο 2:

«Τεχνικός Σύµβουλος»
Αφορά στα καθήκοντα τεχνικού συµβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την
παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της κατασκευής και
δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου και προβλέπεται να δηµοπρατηθεί µε βάση τις
διατάξεις του Ν. 3316/05.

Υποέργο 3:

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
Αφορά στην αποπληρωµή της τεχνικής µελέτης (συµπεριλαµβανοµένων όλων των
υποστηρικτικών µελετών) του έργου

Υποέργο 4:

«ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Α/Σ »
Αφορά στην ηλεκτροδότηση των Α/Σ και προβλέπεται να κατασκευαστεί από τη ∆ΕΗ
και το ∆. Αιγιαλείας.

Υποέργο 5:

«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ »
αφορά στη κάλυψη των δαπανών αρχαιολογικής επίβλεψης σκαπτικών εργασιών του
Υποέργου 1.

Υπό ένταξη Υποέργα:
Υποέργο 6:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΙΓΙΟΥ »
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Αφορά στην Αναβάθµιση του κεντρικού αντλιοστασίου λυµάτων Αιγίου και πιο
συγκεκριµένα σε Εργα Π-Μ µε κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού µήκους 354,00 m
από HDPE 315 ΡΝ 10 ΑΤΜ και έργα Η-Μ µε αναβάθµιση του εξοπλισµού του Α/Σ .

∆ιαχωρισµός Έργου σε Φάση ΄ και Φάση Β΄ της Πράξης
Α. Φάση Α΄
Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείµενο
Υποέργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
Το ποσοστό του αποχετευτικού δικτύου που έχει υλοποιηθεί ανέρχεται σε ποσοστό
89,05% και αντιστοιχεί σε µήκος 71.259,34µµ.
Τα αντλιοστάσια έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό : α)Οικοδοµικές εργασίες 87,76% και
τα Η/Μ: 78,36% και αφορούν τη πρόοδο κατασκευής τους σε 12 από τα 13 Α/Σ της
µελέτης, διακλαδώσεις αγωγών 530,00 τεµ. . Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί στα Α/Σ
αφορούν: α) Οικοδοµικές εργασίες , εκσκαφές φρεατίου , σκυροδέτηση δοµικού
µέρους, τοποθέτηση σιδηρών καλλυµάτων, επιχώσεις και β) Εργασίες Η/Μ,
Τοποθέτηση Η/Ζ, προµήθεια και τοποθέτηση αντλιών, δίκτυα ηλεκτρικών γραµµών.
Υποέργο 2: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»
Υλοποίηση

σε ποσοστό 74,75% συµπεριλαµβάνονται τα καθήκοντα τεχνικού

συµβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου της κατασκευής και δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου µε βάση τις
διατάξεις του Ν. 3316/05.
Υποέργο 3: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»
Αφορά στην αποπληρωµή της τεχνικής µελέτης (συµπεριλαµβανοµένων όλων των
υποστηρικτικών µελετών) - Έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% και έχει παραληφθεί
από την αρµόδια υπηρεσία.
Υποέργο 4 : «ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Α/Σ »
Αφορά στην ηλεκτροδότηση των Α/Σ και προβλέπεται να κατασκευαστεί από τη ∆ΕΗ
και το ∆. Αιγιαλείας και έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 74,28%, - αφορά την
ηλεκτροδότηση των 11 εκ των 13 αντλιοστασίων.
Υποέργο 5: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ »
Αφορά στη κάλυψη των δαπανών αρχαιολογικής επίβλεψης σκαπτικών εργασιών του
Υποέργου 1. Το ποσοστό υλοποίησης είναι 0,00% .

β. Φάση Β΄
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Φυσικό Αντικείµενο προς Υλοποίηση - Υπολειπόµενο από την Φάση Α΄
Υποέργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
Κατασκευή του υπολειπόµενου δικτύου αποχέτευσης κεντρικών αποχετευτικών
αγωγών, 8.763,66 µ.µ, (ποσοστό 10,95%) από PVC σειράς 41 και HDPE 10atm
διαφόρων διαµέτρων. Υπολειπόµενες εργασίες στα Α/Σ στους παραλιακούς οικισµούς
από πρώην ∆ήµο Ερινεού έως πρώην ∆ήµο Αιγείρας σε ποσοστό 18,18% (κατ’
αποκοπή τίµηµα) και

διακλαδώσεις αγωγών 2.780,00 τεµ. σε ποσοστό 83,99% - µη

επιλέξιµη για χρηµατοδότηση εργασία . Οι εργασίες που αφορούν τα Α/Σ είναι :α)
Οικοδοµικές εργασίες , εκσκαφές φρεατίου, σκυροδέτηση δοµικού µέρους, τοποθέτηση
σιδηρών καλλυµάτων, επιχώσεις, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, τοποθέτηση
κουφωµάτων και επενδύσεων θαλάµων, κατασκευή δοµικού µέρους υποδοµής
σύνδεσης µε δίκτυο ∆Ε∆∆ΗΕ και β) Εργασίες Η/Μ, Τοποθέτηση Η/Ζ, προµήθεια και
τοποθέτηση αντλιών, δίκτυα ηλεκτρικών γραµµών, ηλεκτρικοί πίνακες, σύνδεση µε
δίκτυο ∆Ε∆∆ΗΕ .
Υποέργο 2: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»
Υλοποίηση
σε ποσοστό 25,25% συµπεριλαµβάνονται τα καθήκοντα τεχνικού
συµβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου της κατασκευής και δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου µε βάση τις
διατάξεις του Ν. 3316/05.
Υποέργο 4 : «ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Α/Σ »
Υλοποίηση

σε ποσοστό 25,72% και αφορά στην ηλεκτροδότηση των Α/Σ

και

προβλέπεται να κατασκευαστεί από τη ∆ΕΗ και το ∆. Αιγιαλείας.

Υποέργο 5: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ »
Αφορά στη κάλυψη των δαπανών αρχαιολογικής επίβλεψης σκαπτικών εργασιών του
Υποέργου 1- ποσοστό υλοποίησης 100,00%.

Υπό ένταξη Νέο Υποέργο :
Υποέργο

6:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ »
Αφορά εργασίες αναβάθµισης του κεντρικού αντλιοστασίου λυµάτων Αιγίου και πιο
συγκεκριµένα σε Εργα Π-Μ µε κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού µήκους 354,00 m
από HDPE 315 ΡΝ 10 ΑΤΜ και έργα Η-Μ µε αναβάθµιση του εξοπλισµού του Α/Σ .

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ,
ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΝΕΟΥ, ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
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7. Προϋπολογισµός

Προϋπολογισµός
µε ΦΠΑ

Υποέργο
υποέργο 1

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ»

υποέργο 2

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

υποέργο 3

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

υποέργο 4

«ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Α/Σ »

129.420,00€

υποέργο 5

«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»

450.000,00€

υποέργο 6

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ»

496.000,00€

31.312.358,11€
670.594,68€
1.174.420,79€

ΣΥΝΟΛΟ
:

34.232.793,58€

8. Προϋπολογισµός Πράξης – Έργου / Ανά Φάση
Υποέργο

Προϋπολογισµός µε
ΦΠΑ

Φάση Α΄

Φάση Β΄

26.672.314,88€

4.640.043,23€

31.312.358,11€

500.241,00€

170.353,68€

670.594,68€

1.174.420,79€

0,00€

1.174.420,79€

95.940,50€

33.479,50€

129.420,00€

υποέργο 1

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ»

υποέργο 2

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

υποέργο 3

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

υποέργο 4

«ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Α/Σ »

υποέργο 5

«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»

0,00€

450.000,00€

450.000,00€

υποέργο 6

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ»

0,00€

496.000,00€

496.000,00€

28.442.917,17
€

5.789.876,41
€

34.232.793,58€

ΣΥΝΟΛΟ :

∆ιάρκεια υλοποίησης

∆ιάρκεια σε µήνες
υποέργο 1
υποέργο 2
υποέργο 3
υποέργο 4
υποέργο 5
υποέργο 6
Σύνολο Πράξης

65 από σύµβαση
63 από σύµβαση
5
12
20
21
93 από ένταξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ1
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ2

1

Το περιεχόµενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
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Έγγραφο / απόφαση

ΥΠΟΕΡΓΟ 1
Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Η Απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων (τµ.
Κατασκευών) της ΓΓ∆Ε, για την δηµοπράτηση του έργου
µε το σύστηµα µελέτη – κατασκευή.
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων
(ΑΕΠΟ)

Αριθµός πρωτ./
ηµεροµηνία

Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων

∆17α / 01 / 129 / Φ.Ν. 440 /0308-2010

ΑΠΟΚ. ∆ΙΟΊΚ. Π.∆.Ε.Ι.
∆/ΝΣΗ ΠΕΧΩΣΧ

4911/160457/24-12-2013

Απόφαση έγκρισης αποδέκτη επεξεργασµένων λυµάτων

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

11892/20-06-1977

Έγγραφο περί του ότι η ως άνω Απόφαση είναι σε ισχύ

∆/νση Υγείας – Ν.Α. Αχαϊας

Ε2/11530/28-12-2006

Εγγραφο περί του ότι η ως άνω Απόφαση είναι σε ισχύ

∆/νση Υγείας – Ν.Α. Αχαϊας

Ε2/11530/28-12-2006

Θετικές γνωµοδοτήσεις Υπηρεσιών ΥΠ.ΠΟ.

6η ΕΒΑ, ΥΝΕΜΤΕ∆Ε, ΣΤ
ΕΠΚΑ

1421/30-04-2008
2417/02-04-2008
8377/08-10-2007

Η 525/2012 Απόφαση
Σύµβαση Υποέργου 1

Έγγραφο / απόφαση
Σύµβαση Υποέργου 2

Έγγραφο / απόφαση
Απόφαση έγκρισης µελέτης

Οικονοµικής Επιτροπής της
Π.∆.Ε., περί έγκρισης του
αποτελέσµατος
∆ήµος Αιγιαλείας – Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας – Ανάδοχος

ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης
∆ήµος Αιγιαλείας – Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας – Ανάδοχος

ΥΠΟΕΡΓΟ 6
Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης
∆.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ

203104/1596/28-08-2012
117601/4136/30-4-2013

Αριθµός πρωτ./
ηµεροµηνία
171123/ 6007/οικ/25-6-2013

Αριθµός πρωτ./
ηµεροµηνία
76/2015/10-12-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Υπεύθυνος φορέας
Ενέργεια
κύριος του έργου
φορέας υλοποίησης
∆ηµοπράτηση Υποέργου 6
x
x

2

Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και
έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις µελετών, περιβαλλοντικοί όροι,
γνωµοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2
συµπληρώνονται για κάθε υποέργο.

27

Α∆Α: 78Ψ1Ω6Χ-ΤΣ7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:496
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε.
Συµπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Συµπολιτείας», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει
ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:
ΣΑΤΑ
ΧΡΗΣΗ:
2014
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΡΧΙΚΑ: 8.959,70 € (Συµβατικό αντικείµενο
µε ΦΠΑ 23%)
ΣΥΜΠΛΗΡ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ------∆ΙΑΤΕΘΕΙΣΑ ΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 8.959,70 € (µε ΦΠΑ 23%)
Β. ΜΕΛΕΤΗ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΥΠΗΡ. ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ: ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Αιγιαλείας
-48/2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
10.000,00 € µε ΦΠΑ23%
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ∆ΗΜΟΠΡ/ΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 2/5/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
215/2014 ∆.Σ (37900/
3638/09-04-14 Π.∆.Ε.)
ΑΠΟΦ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
125/2014 Ο.Ε. (74203/
7186/14-6-14 Π.∆.Ε.)
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:
ΕΥΘΥΜ. ΜΠΟΥΝΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ:
10,40%
ΕΡΓΟΛΑΒ. ΣΥΜΦ/ΚΟ (ηµερ/νία - ποσό):
33410/21-08-14,
8.959,70 € µε ΦΠΑ 23%
Γ. Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν. ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ος

1 ΑΠΕ
α. Είδος, ολική δαπάνη:
β. Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών:
γ. Απόφαση έγκρισης:

8.959,70 €
1ο
αποφ. ∆.Σ 266/29-4-2015

ΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
1. Συµβατική προθεσµία περαίωσης: 20 Σεπτεµβρίου 2014
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2. Παράταση προθεσµίας: 1 31/10/2014, 485/30-9-2014
2η 31/03/2015, 135/4-3-2015
3. Ηµεροµηνία περαίωσης εργασιών: 31 Μαρτίου 2015
ΙΙΙ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες
των εκτελεσµένων εργασιών και τις βρήκε όπως στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και την Τελική Επιµέτρηση του έργου αναγράφονται και
όπως αναλυτικά παρατίθενται στην 2η έως 3η σελίδα του παρόντος, παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά.
ΙV. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής αφού διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις ισχύουσες προδιαγραφές, η γενική δε εικόνα
του έργου κρίθηκε ικανοποιητική και χωρίς κατασκευαστικά προβλήµατα, παραλαµβάνει τούτο και ποιοτικά.
Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. σύµφωνα µε το Π.∆.305/96 παρ.3.
V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα
αντίτυπα, ένα δε από αυτά έλαβε ο ανάδοχος του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Συµπολιτείας», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και
υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο
και από τον επιβλέποντα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των
άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του
Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος
4
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Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Συµπολιτείας», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον
επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 496/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:497
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε.
Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει
ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:
ΣΑΤΑ
ΧΡΗΣΗ:
2014
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΡΧΙΚΑ: 8.899,94 € (Συµβατικό αντικείµενο
µε ΦΠΑ 23%)
ΣΥΜΠΛΗΡ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ------∆ΙΑΤΕΘΕΙΣΑ ΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 8.899,94 € (µε ΦΠΑ 23%)
Β. ΜΕΛΕΤΗ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΥΠΗΡ. ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ: ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Αιγιαλείας
-44/2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
10.000,00 € µε ΦΠΑ23%
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ∆ΗΜΟΠΡ/ΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 2/5/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
211/2014 ∆.Σ (37911/
3643/14-04-14 Π.∆.Ε.)
ΑΠΟΦ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ.:
121/2014 Ο.Ε. (74225/
7194/24-6-14 Π.∆.Ε.)
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:
ΕΥΘΥΜ. ΜΠΟΥΝΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ:
11,00%
ΕΡΓΟΛΑΒ. ΣΥΜΦ/ΚΟ (ηµερ/νία - ποσό):
33434/21-08-14,
8.899,94 € µε ΦΠΑ 23%
Γ. Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν. ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ος

1 ΑΠΕ
α. Είδος, ολική δαπάνη: 8.899,94 €
β. Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών: ------γ. Απόφαση έγκρισης:
92/4-3-2015 ∆.Σ.
ΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
1. Συµβατική προθεσµία περαίωσης: 20 Σεπτεµβρίου 2014
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2. Παράταση προθεσµίας: 1 31/10/2014, αποφ. ∆.Σ. 486/2014
2η 31/12/2014, αποφ. ∆.Σ. 134/2015
3. Ηµεροµηνία περαίωσης εργασιών: 31-12-2014
ΙΙΙ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες
των εκτελεσµένων εργασιών και τις βρήκε όπως στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και την Τελική Επιµέτρηση του έργου αναγράφονται και
όπως αναλυτικά παρατίθενται στην 2η έως 3η σελίδα του παρόντος, παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά.
ΙV. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής αφού διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις ισχύουσες προδιαγραφές, η γενική δε εικόνα
του έργου κρίθηκε ικανοποιητική και χωρίς κατασκευαστικά προβλήµατα, παραλαµβάνει τούτο και ποιοτικά.
Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. σύµφωνα µε το Π.∆.305/96 παρ.3.
V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα
αντίτυπα, ένα δε από αυτά έλαβε ο ανάδοχος του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του
Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος
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Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγίου», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 497/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:498
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε.
∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό όγδοο (28ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε.
∆ιακοπτού», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο
έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:
ΣΑΤΑ
ΧΡΗΣΗ:
2014
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΡΧΙΚΑ: 8.799,92 € (Συµβατικό αντικείµενο
µε ΦΠΑ 23%)
ΣΥΜΠΛΗΡ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ------∆ΙΑΤΕΘΕΙΣΑ ΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 8.799,92 € (µε ΦΠΑ 23%)
Β. ΜΕΛΕΤΗ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΥΠΗΡ. ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΧΡ/ΟΝΟΣ: ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Αιγιαλείας
-47/2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
10.000,00 € µε ΦΠΑ23%
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ∆ΗΜΟΠΡ/ΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 2/5/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
214/2014 ∆.Σ. (37898/
3637/08-04-14 Π.∆.Ε.)
ΑΠΟΦ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
123/2014 Ο.Ε. (74213/
7190/24-6-14 Π.∆.Ε.)
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:
ΕΥΘΥΜ. ΜΠΟΥΝΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ:
12,00%
ΕΡΓΟΛΑΒ. ΣΥΜΦ/ΚΟ (ηµερ/νία - ποσό):
33408/21-08-14,
8.799,92 € µε ΦΠΑ 23%
Γ. Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν. ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ος

1 ΑΠΕ
α. Είδος, ολική δαπάνη: 8.799,92 €
β. Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών: 1ο
γ. Απόφαση έγκρισης:
αποφ. ∆.Σ 267/29-4-2015
ΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
1. Συµβατική προθεσµία περαίωσης: 20 Σεπτεµβρίου 2014
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2. Παράταση προθεσµίας: 1 31/10/2014, αποφ. ∆.Σ 487/30-9-2014
2η 31/03/2015, αποφ. ∆.Σ 133/31-3-2015
3. Ηµεροµηνία περαίωσης εργασιών: 31 Μαρτίου 2015
ΙΙΙ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες
των εκτελεσµένων εργασιών και τις βρήκε όπως στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και την Τελική Επιµέτρηση του έργου αναγράφονται και
όπως αναλυτικά παρατίθενται στην 2η έως 3η σελίδα του παρόντος, παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά.
ΙV. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής αφού διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις ισχύουσες προδιαγραφές, η γενική δε εικόνα
του έργου κρίθηκε ικανοποιητική και χωρίς κατασκευαστικά προβλήµατα, παραλαµβάνει τούτο και ποιοτικά.
Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. σύµφωνα µε το Π.∆.305/96 παρ.3.
V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα
αντίτυπα, ένα δε από αυτά έλαβε ο ανάδοχος του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. ∆ιακοπτού», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και
υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο
και από τον επιβλέποντα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των
άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του
Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης, ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος
4

Α∆Α: ΩΠΧΘΩ6Χ-ΚΒ5

Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. ∆ιακοπτού»,
όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 498/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:499
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου
«∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού νοσοκοµείου του ∆ήµου Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό ένατο (29ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ως γνωστό στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου» ενταγµένο στο πρόγραµµα ΟΠΑΑΦ της ΣΑΕ 009 µε ΚΕ:
2003ΣΕ00900000 χρηµατοδοτείται το υποέργο «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Παλαιού Νοσοκοµείου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου». Μετά από την αίτηση µε αριθ.πρωτ.23944/22-06-15 του αναδόχου
κ. Παναγιώτη Τσακαλάκη για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του
έργου σας αναφέρω τα εξής:
Την 30-5-2007 υπεγράφη η σύµβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου Αιγίου κ. Απόστολου Καραφωτιά και
του Παναγιώτη Τσακαλάκη αναδόχου του έργου µετά από την απόφαση
της ∆.Ε. 445/2006 που εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.Πρωτ.23346/4-12-2006
απόφαση της ∆/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της
Π.∆.Ε. η οποία κατακύρωσε την εν λόγω δηµοπρασία.
Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
19% ανέρχεται στο ποσό των 674.730,00 €.
Η χρηµατοδότηση του έργου είναι από το πρόγραµµα ΟΠΑΑΦ µε
ΣΑΕ 009 κωδικό έργου 2003ΣΕ00900000 µε γενικό τίτλο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Αιγίου».
Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 360 Η.Η. από υπογραφής της σύµβασης ήτοι έως 23-5-2008. Επειδή όµως δεν υπήρχε συνεχόµενη ροή της χρηµατοδότησης για το έργο, έγιναν οι εξής παρατάσεις:
Α)Την 18/04/2008 µε την υπ’αριθ.244/2008 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την παράταση του έργου για (330) τριακόσιες τριάντα ηµέρες, δηλαδή έως 18-04-2009.
Β)Την υπ’αριθ.266/2009 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η
παράταση του έργου (έως 14-04-2010).
Γ)Την υπ’αριθ.25/2011 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η
παράταση του έργου (έως 31-12-2011).
∆)Την υπ’αριθ.089/2012 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η
παράταση του έργου (έως 31-12-2012).
Ε)Την υπ’αριθ.640/2012 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η
παράταση του έργου (έως 31-12-2013).
Ζ)Την υπ’αριθ.32/2014 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η
παράταση του έργου (έως 31-12-2014).
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H)Την υπ’αριθ.11/2015 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η
παράταση του έργου (έως 30-06-2015).
Θ)Την υπ’αριθ.399/2015 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η
παράταση του έργου (έως 31-12-2015).
Ι)Την υπ’αριθ.291/2016 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η
παράταση του έργου (έως 31-07-2016).
Σύµφωνα µε την σύµβαση ποσού 674.730,00 €, έχουν συνολικά εκτελεστεί πιστοποιηµένες εργασίες σύµφωνα µε τον 6ο λογαριασµό ποσού 459.872.44 €, οπότε υπάρχει υπόλοιπο ανεκτέλεστο ποσό εργασιών
που ανέρχονται σε 214.857,56 €.
Κατά συνέπεια µε την τελευταία χορηγηθείσα παράταση του έργου
υλοποιήθηκαν εργασίες προς ολοκλήρωση του.
Ο Ανάδοχος µε την υπ’αριθ.23618/27-07-2016 αίτησή του, ζητά
παράταση εκτέλεσης κατά 90 ηµέρες, του έργου λόγω του ότι αναµένουµε την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του (Α.Π.Ε.), καθώς και
την οριστικοποίηση των µονογραµµικών σχεδίων για τους ηλεκτρικούς
πίνακες του θεάτρου.
Προτείνω
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84, άρθρο 36 του Π.∆.
609/85 παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως την 29-102016 για την εκτέλεση των απαραίτητων υπολειπόµενων συµβατικών και
προβλεπόµενων εργασιών που προέκυψαν στην κατασκευή, µετά την σύνταξη και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’αριθ.244/
2008, 266/2009, 25/2011, 89/2012, 640/2012, 32/2014, 11/2015 και 291/
2016 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι παρατάσεις του έργου «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού νοσοκοµείου
του ∆ήµου Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου», τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.23618/27.07.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσής του
προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και
τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.
02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του άρθρου
36 του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δηµοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπου-
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λος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος
Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και
13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου:
«∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού νοσοκοµείου του ∆ήµου Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου», έως την 29.10.2016, για την εκτέλεση των απαραίτητων υπολειπόµενων συµβατικών και προβλεπόµενων εργασιών που προέκυψαν στην κατασκευή, µετά την σύνταξη και έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού πίνακα, προκειµένου να καταστεί δυνατή
η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 499/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:501
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση πλατείας στον οικισµό Καµαρών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πρώτο (31ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «∆ιαµόρφωση πλατείας στον οικισµό Καµαρών», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από τον επιβλέποντα µηχανικό,
το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:
ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΣΗ:
2010
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΡΧΙΚΑ: 59.404,80 € (Συµβατικό αντικείµενο
µε ΦΠΑ 19%)
ΣΥΜΠΛΗΡ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ------∆ΙΑΤΕΘΕΙΣΑ ΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 41.777,13 € (µε ΦΠΑ 23%)
Β. ΜΕΛΕΤΗ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΥΠΗΡ. ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ: Τ.Υ.∆.Κ. Αχαΐας-247/15.
09.2009
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
61.880,00 € µε ΦΠΑ19%
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ∆ΗΜΟΠΡ/ΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΕΡΙΝΕΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 10/11/2009
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:
164/28-09-2009 ∆.Σ.
ΑΠΟΦ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
449/2009 ∆.Ε. (71243/
20799/18-1-10 Π.∆.Ε.)
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:
Κ/Ξ ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΕΥΡΙ∆ΙΚΗ-ΝΑΝΟΣ ΑΛΕΞ.
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ:
4,00%
ΕΡΓΟΛΑΒ. ΣΥΜΦ/ΚΟ (ηµερ/νία - ποσό):
461/04-02-10,
59.404,80 € µε ΦΠΑ19%
Γ. Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν. ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ος

1 ΑΠΕ
α. Είδος, ολική δαπάνη:

υπερσυµβατικός, 61.037,37 € (λόγω αύξησης
του ΦΠΑ από 19% σε 21%)
β. Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών: ------γ. Απόφαση έγκρισης:
118/2011
2ος ΑΠΕ
α. Είδος, ολική δαπάνη:

µειωτικός, 58.970,48 € µε ΦΠΑ 23%)
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β. Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Εργασιών: 1
γ. Απόφαση έγκρισης:
301/2011
ΙΙ. ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
1. Συµβατική προθεσµία περαίωσης: 08 Απριλίου 2010
2. 1η Παράταση προθεσµίας: 90 ηµέρες, ήτοι 7/7/10, 64/2010 αποφ. ∆.Σ.
3. 2η Παράταση προθεσµίας: 120 ηµέρες, ήτοι 30/4/11, 302/11 αποφ. ∆Σ.
4. Ηµεροµηνία περαίωσης εργασιών: 30 Απριλίου 2011
ΙΙΙ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατό τις ποσότητες
των εκτελεσµένων εργασιών και τις βρήκε όπως στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών και την Τελική Επιµέτρηση του έργου αναγράφονται και
όπως αναλυτικά παρατίθενται στην 2η έως 3η σελίδα του παρόντος, παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά.
ΙV. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
Η επιτροπή παραλαβής αφού διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα, εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τις ισχύουσες προδιαγραφές, η γενική δε εικόνα
του έργου κρίθηκε ικανοποιητική και χωρίς κατασκευαστικά προβλήµατα, παραλαµβάνει τούτο και ποιοτικά.
Έχει συνταχθεί Φ.Α.Υ. σύµφωνα µε το Π.∆.305/96 παρ.3, το οποίο
και ευρίσκεται στο ∆ήµο Αιγιαλείας (φάκελο του έργου).
V. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια πρωτότυπα
αντίτυπα, ένα δε από αυτά έλαβε ο ανάδοχος του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«∆ιαµόρφωση πλατείας στον οικισµό Καµαρών», όπως αυτό συντάχθηκε
από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κ/ξία και
από τον επιβλέποντα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του
Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη4
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σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «∆ιαµόρφωση πλατείας στον οικισµό Καµαρών», όπως
συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας
και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και την ανάδοχο Κοινοπραξία του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 501/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:503
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση δεύτερης (2 ) παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό τρίτο (33ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω Ανάδοχος του έργου: «Κοινοπραξία Παύλος Παν.
Παππάς - Σπυρίδων Βασ. Χάιδας», µε εµπρόθεσµη αίτησή του µε αριθ.
πρωτ.12601/4-5-2016 ζητεί την παράταση της προθεσµίας περαίωσης
του ανωτέρω έργου.
Την 02-03-2016 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) €76.430,11 και συνολικής
προθεσµίας περαίωσης εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή µέχρι την 1-05-2016.
Με την µε αρ.289/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 1-8-2016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.22788/20-7-2016 αίτησή του, ο Ανάδοχος
ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τέσσερεις (04) ηµερολογιακούς µήνες, δηλ. έως 1-12-2016, καθότι εκκρεµεί η σύνταξη και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών και του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. διότι πρόεκυψαν νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί
στην αρχική µελέτη προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από
την Υπηρεσία µας και την έγκριση τους από την Προϊσταµένη Αρχή µετά
τη σχετική γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των
εργασιών προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τέσσερεις (04) ηµερολογιακούς µήνες,
δηλαδή έως την 1-12-2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
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Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.289/
2016 προηγούµενη απόφασή του, µε την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1η)
παράταση του έργου «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.22788/20.07.2016
αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης προθεσµίας περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή
του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008
(Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού
Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου», µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τέσσερις
(4) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 01.12.2016, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 503/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:509
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της αναγκαιότητας για µετατόπιση
ενός (1) στύλου στην Τ.Κ.Ζαρούχλας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό ένατο (39ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου
Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθ.πρωτ.9578/05-04-2016 εγγράφου µας
για παραλλαγή δικτύου µας, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’αριθµ.πρωτ.52289/1807-2016 έγγραφο της µας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται
για την µετατόπιση 1 στύλου στην T.K.Ζαρούχλας, λόγω διάνοιξης κοινοτικού δρόµου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 966,96 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν τούτου
και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ,
παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της µετατόπισης 1 στύλου στην T.K.Ζαρούχλας, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.001 οικονοµικού έτους 2016, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του το υπ’αριθ.πρωτ.9578/05.04.2016 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, το
υπ’αριθ.πρωτ.52289/18.07.2016 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ, την υπ’αριθ.Α732/02.08.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη µετατόπισης ενός στύλου στην Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλας ∆ήµου Αιγιαλείας,
λόγω διάνοιξης κοινοτικού δρόµου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση αναγκαιότητας µετατόπισης ενός (1) στύλου στην
Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλας ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω διάνοιξης δρόµου, συνολικής δαπάνης ύψους εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (966,96 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
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2)Την έγκριση δαπάνης ποσού εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (966,96 €) και τη διάθεση αντίστοιχης πίστωσης, σε
βάρος του Κ.Α.20-7325.001 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοση του ποσού στο ∆Ε∆∆ΗΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 509/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:510
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της αναγκαιότητας τοποθέτησης δύο
(2) στύλων µετά Φ.Σ. στην Τ.Κ.Αρραβωνίτσας της ∆.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό (40ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθ.πρωτ.8370/31-03-2016 εγγράφου µας
για επέκταση δηµοτικού φωτισµού, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’αριθ.πρωτ.
51964/27-06-2016 έγγραφο της µας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στην Τ.Κ.Αρραβωνίτσας της ∆.Ε. Ερινεού, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.218,11
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της
τοποθέτησης δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στην Τ.Κ.Αρραβωνίτσας της ∆.Ε.
Ερινεού, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.001 οικονοµικού έτους
2016, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του το υπ’αριθ.πρωτ.8370/31.03.2016 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, το
υπ’αριθ.πρωτ.51964/27.06.2016 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ, την υπ’αριθ.Α747/08.08.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη τοποθέτησης δύο στύλων στην Τοπική Κοινότητα Αρραβωνίτσας ∆ήµου Αιγιαλείας, προς αποφυγή ατυχηµάτων λόγω έλλειψης φωτισµού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος
Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και
13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης δύο (2) στύλων µετά
Φ.Σ. στην Τοπική Κοινότητα Αρραβωνίτσας ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω έλλειψης φωτισµού, συνολικής δαπάνης ύψους δύο χιλιάδων διακοσίων δέ-
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κα οκτώ ευρώ και έντεκα λεπτών (2.218,11 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.
2)Την έγκριση δαπάνης ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ
ευρώ και έντεκα λεπτών (2.218,11 €) και τη διάθεση αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α.20-7325.001 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοση του ποσού στο ∆Ε∆∆ΗΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 510/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:511
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Σεπτεµβρίου 2016,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.29076/16.09.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10)Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.
Αµπέλου, 11)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
17)Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας και 18)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.469 έως και 523)
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Για το αντικείµενο:«Απευθείας ανάθεση για την προµήθεια ειδών
πτηνοτροφείου για τους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Αιγιαλείας, µετά την παραίτηση αναδόχου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό πρώτο (41ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθµ.429/27-7-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η προµήθεια για την οµάδα ειδών πτηνοτροφείου ανατέθηκε
στον κ. Καρβουνιάρη Βασ. Ανδρέα µε Α.Φ.Μ.141578014 µε ποσοστό
έκπτωσης 17,00% επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της
µελέτης δηλαδή ποσού 2.151,03 € συν Φ.Π.Α.13% 279,63 € ήτοι ποσό
2.430,66 €.
Ο ανωτέρω προµηθευτής µε την υπ’αριθµ.1403/15-9-2016 αίτησή
του παραιτείται της υποχρέωσής του υπογραφής σύµβασης για την προµήθεια ειδών πτηνοτροφείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε το από 26/7/2016 πρακτικό
της Επιτροπής Αξιολόγησης που εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ.168/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προτείνεται η προµήθεια για τα είδη
πτηνοτροφείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθµών ν’ ανατεθεί στον
επόµενο κατά σειρά µειοδότη τον κ. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΘ. ΚΩΝ/ΝΟ µε
Α.Φ.Μ.036763338 µε ποσοστό έκπτωσης 16,00% επί των τιµών του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης δηλαδή ποσό 2.176,94€ συν
Φ.Π.Α.13% 283,00 € ήτοι ποσό 2.459,94 €».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.
429/2016 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
πρωτ.130091/08.09.2016 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί απευθείας προµήθειας ειδών ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου, πτηνοτροφείου και
οπωροπωλείου για τους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω δύο άγονων διαγωνισµών, την υπ’αριθ.πρωτ.1403/15.09.2016 αίτηση
του αναδόχου της προµήθειας ειδών πτηνοτροφείου κ. Ανδρέα Καρβουνιάρη µε την οποία παραιτείται της υποχρέωσής του περί υπογραφής της
σύµβασης, την υπ’αριθ.168/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.123209/08.
09.2016 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί έγκρισης Πρακτικών διαγωνισµού, το από 26.07.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ήµου Αιγιαλείας, την οικονοµική προσφορά του ενδιαφεροµένου, την ανά-
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γκη ανάθεσης της προµήθειας ειδών πτηνοτροφείου λόγω παραίτησης
του αναδόχου, δεδοµένου ότι η παροχή των εν λόγω ειδών είναι υποχρεωτική για την εβδοµαδιαία διατροφή των παιδιών, καθώς επίσης και
τις διατάξεις του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Φ.Ε.Κ.240/τ.Α/12.12.2012) «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.
Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ),
µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
«∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις», που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18/τ.Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012, κύρωση της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης
∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή
εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις», της Εγκυκλίου 3 του Υπουργείου Εσωτερικών µε αριθ.
πρωτ.11543/26.03.2013, της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων
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κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων», η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας ειδών πτηνοτροφείου για
την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Αιγιαλείας, µετά την παραίτηση του αναδόχου, στον κ. Κων/νο Αθ. ∆εληγιάννη µε
Α.Φ.Μ.036763338 και έδρα το Αίγιο, µε ποσοστό έκπτωσης 16,00% επί
των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, δηλαδή µε το
ποσό των 2.176,94 € συν Φ.Π.Α.13% (283,00 €) ήτοι µε το συνολικό ποσό των 2.459,94 €.
2)Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την πραγµατοποίηση της προµήθειας είναι οι ίδιες µε αυτές που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθ.41/2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 511/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

5

